
ROČNÍ PLÁN ŠD 2022/2023 

PROJEKT „Deset výprav proti času“ 

PODZIM 

Tematické okruhy:  

• Místo, kde žijeme – škola není bludiště, orientace, okolí školy, dopravní výchova 
 

• Lidé kolem nás – řád ŠD, pravidla slušného chování (zdravení, poděkování) 
 

• Lidé a čas – denní režim 
 

• Člověk a jeho zdraví – hygiena, stolování, hry na hřišti, vycházky, tanec 
 

• Rozmanitosti přírody – barvy podzimu, výtvarné techniky 
 
 

ZÁŘÍ:    PRVNÍ VÝPRAVA             „ Království skřítků“ 

 

ŘÍJEN:        DRUHÁ VÝPRAVA   „Měsíc mraků a deště“ – PROJEKT LEJE JAKO Z KONVE   

 

LISTOPAD:    TŘETÍ VÝPRAVA    „Čas pána větrů“ 

                       

ZIMA 

Tematické okruhy:  

• Místo, kde žijeme – jarmark, vánoční strom  
 

• Lidé kolem nás – kolektivní práce, vánoční výstava, představení pro rodiče 
 

• Lidé a čas – tradice a zvyky, koledy  
 

• Člověk a jeho zdraví – zimní sporty, zdravá výživa, TV chvilky, tanec 
 

• Rozmanitosti přírody – zimní krajina, ptáčci, zvířata 
 

PROSINEC:  ČTVRTÁ VÝPRAVA „Výprava za Betlémskou hvězdou“  - PROJEKT BETLÉM  

                  VÁNOČNÍ LADĚNÍ 

LEDEN:   PÁTÁ VÝPRAVA  „Zima, zima, zima je veliká“ 

 

ÚNOR:   ŠESTÁ VÝPRAVA  „Maškaráda“  



 

 

JARO 

Tematické okruhy:  

• Místo, kde žijeme – domov, rodina, výstava velikonočních prací 
 

• Lidé kolem nás – komunikace, četba, hudební produkce 
 

• Lidé a čas – tradice, zvyky, Velikonoce, Den matek 
 

• Člověk a jeho zdraví – hry na hřišti, sportovní soutěže, tanec 
 

• Rozmanitosti přírody – příroda se probouzí, květiny, stromy, mláďata 
 
 

BŘEZEN :  SEDMÁ VÝPRAVA „Lexikon kouzel“   

        PROJEKT NEMELEM, NEMELEM 

DUBEN :   OSMÁ VÝPRAVA „Otvírání studánek“                    PROJEKT VELIKONOCE 

 

KVĚTEN:  DEVÁTÁ VÝPRAVA „ Měsíc květinové víly“   

 

LÉTO 

Tematické okruhy:  

• Místo, kde žijeme – prázdniny, letní aktivity 
 

• Lidé kolem nás – tanec, hudba, komunikace, představení pro rodiče 
 

• Lidé a čas – zájmy, četba 
 

• Člověk a jeho zdraví – sportovní aktivity, vycházky, ochrana zdraví, tanec 
 

• Rozmanitosti přírody – chutě, barvy 
 
 

ČERVEN :  DESÁTÁ VÝPRAVA „Kouzelný měšec“ 

                              PROJEKT – ATRIUM  
 
 


